
● Equipamentos
Para produzir 100 mil litros por
safra, o custo com equipamentos
é de R$ 200 mil e inclui alambi-
que, coluna de álcool, dornas de
fermentação, volante, diluidora e
moenda. A cachaçaria requer
espaço para moagem, fermenta-
ção, destilação, lavagem, engar-
rafamento, armazenamento
e depósito para matéria prima

● Guia
A Cartilha da Cachaça, produzida
pelo Serviço de Inspeção Vege-
tal da Delegacia Federal de Agri-
cultura de Minas Gerais (www.ca-
nabrasil.com.br/cachaca-al-
cool.../doc.../34-cartilha-da-ca-
chaca) ensina o passo a passo
para montar o negócio. Delega-
cias do Ministério da Agricultura
também dão orientação

● Bebida típica
No início do ano, o governo ameri-
cano publicou lei reconhecendo
a cachaça como produto distinto
do Brasil. Desde 2000, o país exi-
gia que constasse no rótulo do
produto a expressão ‘rum brasi-
leiro’, prejudicando os esforços
de promoção ds bebida como
sendo tipicamente brasileira.
A mudança facilita a exportação

● Em casa
Muitas microcervejarias artesa-
nais começaram com o modelo
home bier. Um kit fica em torno
de R$ 10 mil e inclui, equipamen-
tos de medição de teor de açúcar
e de álcool, filtros e panelas.
Também é preciso ter um fer-
mentador com refrigeração, ou
um freezer com capacidade para
armazenar um balde de 20 litros

● Legalização
Enquanto a produção for caseira,
a cerveja não pode ser vendida.
Para aumentar a fabricação e
vender o produto, é preciso
legalizar a marca. Nesse
caso, é preciso ter um endereço
comercial com condições
sanitárias adequadas.
O investimento inicial fica em
torno de R$ 100 mil

● Divulgação
O Brasil tem 240 cervejarias,
produz 10,4 bilhões de litros por
ano e ocupa o terceiro lugar no
mundo. Para tornar o produto
conhecido, o cervejeiro deve
investir em marketing, fazer
trabalho de degustação e partici-
par de eventos. A tendência é
de que em 20 anos o País tenha
cerca de 2,5 mil cervejarias

Reportagem de capa

Mais que um hobby,
cachaça e cerveja
viram um negócio
Pequenos fabricantes divulgam os produtos em feiras e ocupam
cada vez mais espaço no mercado nacional de bebidas
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“Sou formado em turismo
e recentemente fechei uma
parceria com a Secretaria
de Turismo de Alagoas para
começar a receber turistas
no alambique para sessões
de degustação, o que ajuda
a divulgar a marca”
Henrique Medeiros Ferreira
CACHAÇARIA GOGÓ DA EMA

ALAMBIQUE

Cris Olivette

O Brasil produz 1,4 bilhão de li-
tros de destilados por ano, o
que garante ao País a terceira
colocação mundial. A posição
se deve, em grande parte, à ca-
chaça, que domina 87% do mer-
cado. O presidente do Centro
Brasileiro de Referência da Ca-
chaça (CBRC), José Lúcio Men-
des, diz que dos 40 mil produto-
res nacionais, 98% são micro e
pequenos, responsáveis por
30% da produção.

“Produzir cachaça artesanal
é fácil, o difícil é fazer o produto
ter rotatividade. Para driblar es-

se gargalo é preciso direcionar a
produção para nichos específi-
cos e fazer divulgação”, diz Men-
des, que também é diretor de
marketing da Expocachaça,
evento que ocorre pela terceira
vez no Mercado Municipal de
São Paulo e se encerra às 18 ho-
ras deste domingo.

Ele organiza a feira há 23 anos
em São Paulo e Belo Horizonte.
“Nesse período, já impulsiona-
mos R$ 200 milhões em negó-
cios, porque durante o evento
os produtores fecham negócios
e promovem o produto de for-
ma mais eficiente”, diz. Segun-
do Mendes, para produzir 100
mil litros/ano, é preciso investir
R$ 200 mil em equipamentos.

Ter um alambique era o so-
nho do engenheiro químico Na-
tanael Bonicontro, diz a filha Ra-
quel. “A Cachaça Companheira
foi criada há 20 anos como um
hobby, mas, por ser um produto
muito bom, virou negócio. Ho-
je, produzimos 100 mil litros
por ano, distribuídos em quatro
tipos de cachaças, coquetel al-
coólico e seis tipos de licor.”

Raquel diz que há dois anos
ela e a irmã largaram as profis-

sões de psicóloga e ad-
vogada e vestiram a
camisa da empresa.

“A marca era vendi-
da só no Paraná.
Agora, participa-

mos de feiras e con-
cursos para ganhar
visibilidade nacio-

nal. De um ano para o
outro crescemos
20%.”

O produtor Henri-
que Ferreira conta
que a cachaçaria orgâ-

nica Gogó da Ema, pro-
duzida no município de
São Sebastião (AL), foi

fundada por seu pai, também
engenheiro. “Sua ideia inicial
era ter algo sustentável na pro-
priedade, mas acabou se interes-
sando pela produção da bebida
e foi para Universidade Federal
de Lavras (MG) estudar tecno-
logia da cachaça. O alambique
foi construído em 2002.”

Em 2006, Ferreira passou a
cuidar da marca e da legalização
do produto, e desde 2009 assu-
miu a safra. Formado em turis-
mo, o jovem conta que fechou
parceria com a secretaria de tu-
rismo do Estado para receber
visitantes no alambique para
sessões de degustação. “Por sa-
fra, estamos produzindo 30 mil
litros e o faturamento cresce
40% ao ano.”

Com produção maior, a Ca-
chaçaria Santuário de Minas
vende seis mil litros por mês.
“Temos seis produtos com sa-
bores que variam conforme o ti-
po da madeira dos toneis. O
alambique tem capacidade para
produzir 500 mil litros por ano,
mas estamos ampliando o volu-
me gradualmente”, diz Thales
de Paiva Martins. Segundo ele,
em 2012 foram produzidos 90
mil litros e neste ano, devem do-
brar a produção.

Brasilbier. Paralelamente à Ex-
pocachaça, ocorre a sétima edi-
ção da Brasilbier. “O objetivo é
divulgar a cerveja artesanal”,
diz o coordenador da feira, Luís
Vicente Mendes. Segundo ele, o
Brasil tem cerca de 240 cerveja-
rias. As micro representam 1%
do mercado e as pequenas 4%.
“O momento é bom para os pro-
dutores porque a população es-
tá aprendendo a apreciar ou-
tros estilos de cerveja, além da
pilsen. Hoje, temos até confra-
ria feminina de cerveja, além de

clubes de degustação.”
Segundo ele, o início de mui-

tas micro cervejarias ocorre por
meio do modelo home bier, que
requer investimento de R$ 10
mil para aquisição de um kit
com panelas, termômetros e fil-
tros. “A tendência atual é mon-
tar microcervejarias e restau-
rantes no mesmo espaço, nas
quais são preparados pratos
que harmonizam com os estilos
de cerveja produzidas no local.”

Um exemplo é a Cervejaria
Theodora (foto de capa), inaugu-
rada em maio na cidade de San-
to André (SP). “O prédio de
330m² foi construído para abri-
gar a cervejaria e o restaurante.
Tudo para que o cliente possa
interagir com a cervejaria, por
isso, as mesas ficam próximas
aos quatro tanques, que armaze-
nam até 2, 4 mil litros cada”, diz
o dono, Mauricio Moraes.

A especialidade gastronômi-
ca do local é a carne de carneiro,
harmonizada com a Theodora
estilo Ipa, com amargor mais
acentuado e graduação alcoóli-
ca em torno de 6,9%. Moraes
diz que o investimento total foi
de R$ 2 milhões e que a produ-

ção mensal tem sido de 12 mil
litros. “Nossa capacidade é de
até 30 mil litros por mês.”

O dono da Cervejaria Krug
Bier, Herwig Gangi, conta que
sua família produz cerveja des-
de 1708, na Áustria. “Nasci den-
tro da cervejaria”, diz. No Bra-
sil, ele criou a marca Áustria em
1997. Segundo ele, a empresa fa-
brica seis estilos da bebida e
tem crescido 20% ao ano. “Te-
mos capacidade para produzir
230 mil litros e para isso, conta-
mos com 54 funcionários.”

Com menos de um ano de vi-
da, a Cervejaria Cruz de Malta
já foi premiada em um festival
ocorrido em Blumenau. “Ga-
nhamos a medalha de bronze
no estilo Belga Duvel, além de
ter sido a mais pontuada dentro
do estilo”, diz o proprietário,
Claudio de Carvalho e Silva.

Engenheiro químico, Silva
produzia a bebida como hobby,
desde 2012. “Passei alguns anos
juntadocapital para criar o negó-
cio. Já gastei R$ 400 mil. Como
achei um profissional que mexe
muito bem com aço inox e eu
mesmo desenhei os equipamen-
tos, o custo ficou bem abaixo.”

Cervejeiros.
Silva(esq.),
produtor
da Cruz de
Malta, Gangi
da Krug Bier
e Moraes,
da Theodora,
participam
de evento
realizado
no Mercado
Municipal de
São Paulo

● Estratégia

Irmãos.
Luís Vicente
(esq.) e José
Lúcio
Mendes
organizam a
Brasilbier e a
Expocachaça

Produtores.
Martins,
da Santuário
de Minas
e Raquel,
dona da
Cachaça
Companheira

● Consumo

CERVEJARIA

57 litros
é o quanto
cada brasileiro
bebe de
cerveja
por ano.
Em relação
a cachaça,
o consumo
anual é de
11,5 litros
por habitante
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 set. 2013, Oportunidades, p. 4.




